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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-Szerz
ődés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. cikke 
alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt bet
űkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében 
(például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). 
Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett 
osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról a belső piaci szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelv elfogadása tekintetében
(10003/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0001(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (10003/2006 – C6-0000/2006),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2004)0002)1 vonatkozó első olvasatbeli álláspontjára2 ,

– tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2006)0160)3,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására 
(A6–0000/2006),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(30) preambulumbekezdés
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(30) A szolgáltatási tevékenységekről már 
ma is kiterjedt közösségi joganyag 
rendelkezik. Ez az irányelv a közösségi 
vívmányokra épít, és így kiegészíti azokat.
Az ezen irányelv és más közösségi 
eszközök közötti ütközések 
meghatározásra kerültek, és azokról 
rendelkeztek ebben az irányelvben, többek 
között eltérések biztosításával. Szükséges 
azonban szabályozni minden olyan 
fennmaradó és kivételes esetet, amikor 
ezen irányelv valamely rendelkezése 
ütközik egy másik közösségi eszköz 
rendelkezésével. Az ilyen ütközés 
fennállását a Szerződésben foglalt, a 
letelepedés jogára és a szolgáltatások 
szabad mozgására vonatkozó
szabályoknak megfelelően kell 
meghatározni.

törölve

Indokolás

Amennyiben a Tanács szövegezése nem ad hozzá semmit a 3. cikk rendelkezéseihez, továbbá a 
jogi bizonytalanság elkerülése érdekében ezt a preambulumbekezdést törölni kell.

Módosítás: 2
1. cikk (6) és (7) bekezdés

(6) Ez az irányelv nem érinti a munkajogot, 
azaz a foglalkoztatási feltételekre, a 
munkafeltételekre, köztük a 
munkaegészségügyi és munkabiztonsági 
feltételekre, valamint a munkaadók és a 
munkavállalók közötti kapcsolatokra 
vonatkozó, a tagállamok által a közösségi
jogot tiszteletben tartó nemzeti jognak 
megfelelően alkalmazott jogszabályi vagy 
szerződéses előírásokat. Ez az irányelv nem 
érinti továbbá a tagállamok szociális 
biztonsági jogszabályait sem.

(6) Ez az irányelv nem érinti a munkajogot, 
azaz a foglalkoztatási feltételekre, a 
munkafeltételekre, köztük a 
munkaegészségügyi és munkabiztonsági 
feltételekre, valamint a munkaadók és a 
munkavállalók közötti kapcsolatokra 
vonatkozó, a tagállamok által az uniós 
joggal, valamint a nemzeti 
jogszabályokkal és gyakorlattal 
összhangban alkalmazott jogszabályi vagy 
szerződéses előírásokat. Ez az irányelv nem 
érinti továbbá a tagállamok szociális 
biztonsági jogszabályait sem.
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(7) Ez az irányelv nem érinti a 
tagállamokban és a közösségi jogban 
elismert alapvető jogok gyakorlását. Nem 
érinti továbbá a közösségi jogot tiszteletben 
tartó nemzeti joggal és gyakorlatokkal 
összhangban lévő, kollektív 
megállapodásokkal kapcsolatos 
tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és 
érvényesítéséhez való jogot, valamint a 
szervezett fellépéshez való jogot.

(7) Ez az irányelv nem érinti a 
tagállamokban és a közösségi jogban 
elismert alapvető jogok gyakorlását. Nem 
érinti továbbá a közösségi és nemzeti joggal 
és gyakorlatokkal, különösen a szociális 
partnerek közötti tagállamokon belüli 
kapcsolatokhoz kötődő szabályokkal
összhangban lévő, kollektív 
megállapodásokkal kapcsolatos 
tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és 
érvényesítéséhez való jogot, valamint a 
szervezett fellépéshez való jogot.

Indokolás

Ez a módosítás figyelembe veszi azt az új szerkezetet, amelyet a Bizottság módosított és a 
Tanács által később elfogadott javaslata vezet be az 1. cikkben. (A munkajoggal a 6., míg az 
alapvető jogokkal a 7. bekezdés foglalkozik.) Mindazonáltal az Európai Unió polgárainak 
lehető legnagyobb mértékű támogatása elnyerése érdekében elengedhetetlen a szöveg néhány 
további módosítása. Ezért a módosítás tekintetbe veszi azt, hogy csak a 15. 
preambulumbekezdés hivatkozik az Alapjogi Chartára azzal a feltétellel, hogy az 1. cikk 
szövegezése szó szerint átveszi a Charta 28. cikkének szövegét. Ezen kívül, az EK-Szerződés 
126. cikke (2) bekezdésének értelmében különös figyelmet kell fordítani a nemzeti 
jogalkotásra és gyakorlatra, ezek közül is különösen azokra, amelyek a tagállamokban működ
ő szociális partnerek közötti kapcsolatokra vonatkoznak.

Módosítás: 3
2. cikk (2) bekezdés a) pont

a) általános érdekű nem gazdasági
szolgáltatások;

a) általános érdekű szolgáltatások;

Indokolás

Ez a módosítás részben visszaállítja a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontját. 
Azáltal, hogy visszaveszi a Bizottság módosított javaslatának szövegét, kompromisszumot 
képez a Tanács javaslatával.

Módosítás: 4
2. cikk (2) bekezdés j) pont
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j) a szociális lakhatás, gyermekgondozás, a 
családtámogatás és a tartósan vagy 
ideiglenesen rászoruló személyek 
támogatása terén nyújtott szociális 
szolgáltatások, amelyeket az állam vagy az 
állam által megbízott szolgáltató vagy az 
állam által ilyenként elismert jótékonysági 
intézmény nyújt;

j) a szociális lakhatás, gyermekgondozás, a 
családtámogatás és a tartósan vagy 
ideiglenesen rászoruló személyek 
támogatása, valamint a jogi segítség és az 
életveszély elkerülése érdekében a 
szociális védelem terén nyújtott szociális 
szolgáltatások, amelyeket az állam vagy az 
állam által megbízott szolgáltató vagy az 
állam által ilyenként elismert jótékonysági 
intézmény nyújt;

Indokolás

Jóllehet, ez a módosítás átveszi a Tanács új szövegét, amely a szociális szolgáltatások egy 
jobb meghatározását adja és ezzel növeli a jogbiztonságot, mégis figyelembe veszi a Bizottság 
nemrégiben elfogadott közleményét az általános érdekű szociális szolgáltatásokról (COM 
(2006) 177 végleges). A módosításnak nem célja a folyamatban lévő tárgyalások 
eredményének sem megelőlegezése, sem pedig megítélése. A Bizottság majd eldönti, hogy 
milyen további intézkedésekre van szükség a folyamat kapcsán, illetve milyen megközelítés 
volna követendő, ideértve egy jogalkotási javaslat szükségességét és lehetőségét is.

Módosítás: 5
3. cikk

A közösségi jog egyéb rendelkezéseivel 
való kapcsolat

A közösségi jog egyéb rendelkezéseivel 
való kapcsolat

(1) Ha ezen irányelv rendelkezései más 
közösségi jogi aktus olyan rendelkezésével 
ütköznek, amelyek egy adott szolgáltatási 
tevékenység nyújtására való jogosultságnak 
vagy gyakorlásának meghatározott 
kérdéseit szabályozzák adott területeken 
vagy szakmákban, akkor az adott területek 
és szakmák vonatkozásában a más 
közösségi jogi aktus rendelkezései 
érvényesek és alkalmazandók. Ide tartoznak 
a következők:

(1) Ha ezen irányelv rendelkezései más 
közösségi jogi aktus olyan rendelkezésével 
ütköznek, amelyek egy adott szolgáltatási 
tevékenység nyújtására való jogosultságnak 
vagy gyakorlásának meghatározott 
kérdéseit szabályozzák adott területeken 
vagy szakmákban, akkor az adott területek 
és szakmák vonatkozásában a más 
közösségi jogi aktus rendelkezései 
érvényesek és alkalmazandók. Ide tartoznak 
különösen a következők:

a) a 96/71/EK irányelv; a) a 96/71/EK irányelv;

b) a 1408/71/EGK rendelet; b) a 1408/71/EGK rendelet;
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c) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási intézkedésekben 
megállapított, televíziós műsorszolgáltató
tevékenységre vonatkozó egyes 
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 
1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi 
irányelv;

c) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási intézkedésekben 
megállapított, televíziós műsorszolgáltató
tevékenységre vonatkozó egyes 
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 
1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi 
irányelv;

d) a 2005/36/EK irányelv. d) a 2005/36/EK irányelv

(2) Ez az irányelv nem érinti a nemzetközi 
magánjog szabályait, különösen a szerz
ődéses és a szerződésen kívüli kötelmekre 
alkalmazandó jogra irányadó szabályokat,
beleértve azokat is, amelyek biztosítják, 
hogy a fogyasztók részesüljenek a 
tagállamuk hatályos fogyasztóvédelmi 
jogszabályaiban megállapított védelem el
őnyeiből.

(2) Ez az irányelv nem érinti a nemzetközi 
magánjog szabályait, különösen a szerz
ődéses és a szerződésen kívüli kötelmekre 
alkalmazandó jogra irányadó szabályokat, 
beleértve azokat is, amelyek biztosítják, 
hogy a fogyasztók részesüljenek a 
tagállamuk hatályos fogyasztóvédelmi 
jogszabályaiban megállapított védelem el
őnyeiből.

(2a) Ez az irányelv, a közösségi joggal 
összhangban nem fosztja meg a 
fogyasztókat a tagállamaikban hatályos 
fogyasztóvédelmi jogszabályok által 
biztosított védelemtől.

(3) A tagállamok ezen irányelv 
rendelkezéseit a Szerződésnek a letelepedés 
jogára és a szolgáltatások szabad 
mozgására vonatkozó szabályainak 
megfelelően alkalmazzák.

(3) A tagállamok ezen irányelv 
rendelkezéseit a Szerződésnek a letelepedés 
jogára és a szolgáltatások szabad 
mozgására vonatkozó szabályainak 
megfelelően alkalmazzák.

Indokolás

Ez a módosítás megfelel a 3. cikket érintő új tanácsi szövegezésnek. Ezenkívül, az EK-Szerz
ődés 153. cikke (5) bekezdésének értelmében megpróbálja fenntartani azt a kényes egyensúlyt, 
amelyet a Parlamentnek az első olvasat során sikerült elérnie.

Módosítás: 6
28. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás – Általános 
kötelezettségek

Kölcsönös segítségnyújtás – Általános 
kötelezettségek
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(1) A tagállamok egymásnak kölcsönösen 
segítséget nyújtanak, és a hatékony együttm
űködés érdekében intézkedéseket hoznak a 
szolgáltatók és az általuk nyújtott 
szolgáltatások felügyeletének biztosítására.

(1) A tagállamok egymásnak kölcsönösen 
segítséget nyújtanak, és a hatékony együttm
űködés érdekében intézkedéseket hoznak a 
szolgáltatók és az általuk nyújtott 
szolgáltatások felügyeletének biztosítására.

(2) E fejezet alkalmazásában a tagállamok 
egy vagy több kapcsolattartó pontot 
jelölnek ki, amelyek elérhetőségéről 
tájékoztatják a többi tagállamot és a 
Bizottságot. A Bizottság közzéteszi és 
rendszeresen naprakésszé teszi a 
kapcsolattartó pontok jegyzékét.

(2) E fejezet alkalmazásában a tagállamok 
egy vagy több kapcsolattartó pontot 
jelölnek ki, amelyek elérhetőségéről 
tájékoztatják a többi tagállamot és a 
Bizottságot. A Bizottság közzéteszi és 
rendszeresen naprakésszé teszi a 
kapcsolattartó pontok jegyzékét.

(3) Az e fejezet szerinti tájékoztatási 
kérelmeknek, valamint az ellenőrzések és 
vizsgálatok végzésére irányuló kérelmeknek 
kellően megalapozottnak kell lenniük, 
különösen azáltal, hogy meg kell jelölniük a 
kérelem indokát. Az átadott információkat 
kizárólag abban az ügyben lehet 
felhasználni, amellyel kapcsolatban kérték 
őket.

(3) Az e fejezet szerinti tájékoztatási 
kérelmeknek, valamint az ellenőrzések és 
vizsgálatok végzésére irányuló kérelmeknek 
kellően megalapozottnak kell lenniük, 
különösen azáltal, hogy meg kell jelölniük a 
kérelem indokát. Az átadott információkat 
kizárólag abban az ügyben lehet 
felhasználni, amellyel kapcsolatban kérték 
őket.

(4) Abban az esetben, ha egy másik 
tagállam illetékes hatóságaitól 
segítségnyújtási kérelem érkezik, a 
tagállamok biztosítják, hogy a területükön 
letelepedett szolgáltatók – nemzeti 
jogszabályaiknak megfelelően –
valamennyi, a tevékenységük felügyeletéhez 
szükséges információt megadnak illetékes 
hatóságaiknak.

(4) Abban az esetben, ha egy másik 
tagállam illetékes hatóságaitól 
segítségnyújtási kérelem érkezik, a 
tagállamok biztosítják, hogy a területükön 
letelepedett szolgáltatók valamennyi, a 
tevékenységük felügyeletéhez szükséges 
információt megadnak illetékes 
hatóságaiknak.

(5) Ha az adott tagállamnak nehézséget 
okoz a tájékoztatás iránti kérelem teljesítése 
vagy az ellenőrzések és vizsgálatok 
lefolytatása, a megoldás érdekében a 
tagállam erről gyorsan tájékoztatja a 
kérelmező tagállamot.

(5) Ha az adott tagállamnak nehézséget 
okoz a tájékoztatás iránti kérelem teljesítése 
vagy az ellenőrzések és vizsgálatok 
lefolytatása, a megoldás érdekében a 
tagállam erről gyorsan tájékoztatja a 
kérelmező tagállamot.

(6) A tagállamok a lehető legrövidebb 
határidőn belül, elektronikus úton 
továbbítják a más tagállamok vagy a 
Bizottság által kért információkat.

(6) A tagállamok a lehető legrövidebb 
határidőn belül, elektronikus úton 
továbbítják a más tagállamok vagy a 
Bizottság által kért információkat.
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(7) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szolgáltatókat tartalmazó olyan 
nyilvántartásokba, amelyekbe a területükön 
működő illetékes hatóságok betekinthetnek, 
a többi tagállam megfelelő illetékes 
hatóságai is azonos feltételek mellett 
betekinthessenek.

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szolgáltatókat tartalmazó olyan 
nyilvántartásokba, amelyekbe a területükön 
működő illetékes hatóságok betekinthetnek, 
a többi tagállam megfelelő illetékes 
hatóságai is azonos feltételek mellett 
betekinthessenek.

(8) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot az olyan esetekről, amikor más 
tagállamok nem teljesítik kölcsönös 
segítségnyújtási kötelezettségeiket.
Amennyiben szükséges, a Bizottság 
megteszi a megfelelő lépéseket – ideértve a 
Szerződés 226. cikkében előírt eljárásokat 
is – annak érdekében, hogy az érintett 
tagállamok eleget tegyenek kölcsönös 
segítségnyújtási kötelezettségeiknek. A 
Bizottság időről időre tájékoztatja a 
tagállamokat a kölcsönös segítségnyújtási 
rendelkezések működéséről.

(8) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot az olyan esetekről, amikor más 
tagállamok nem teljesítik kölcsönös 
segítségnyújtási kötelezettségeiket.
Amennyiben szükséges, a Bizottság 
megteszi a megfelelő lépéseket – ideértve a 
Szerződés 226. cikkében előírt eljárásokat 
is – annak érdekében, hogy az érintett 
tagállamok eleget tegyenek kölcsönös 
segítségnyújtási kötelezettségeiknek. A 
Bizottság időről időre tájékoztatja a 
tagállamokat a kölcsönös segítségnyújtási 
rendelkezések működéséről.

Indokolás

A jobb átláthatóság és fokozottabb jogbiztonság érdekében ez a módosítás törli a (4) 
bekezdésből a „nemzeti jogra” történő utalást. Mindenekelőtt ennek a témának nem kellene 
az általános rendelkezésekben megjelennie, amely nem az alkalmazandó jogra, hanem főként 
azokra az általános kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, amelyek akkor 
hárulnak a tagállamokra, amikor segítséget kérnek. Továbbá, a (4) bekezdés megfogalmazása 
nem eléggé világos annak eldöntéséhez, hogy melyik „nemzeti jog” alkalmazandó. 
Tulajdonképpen a „nemzeti jog” nem is vonatkozhat másra, mint a „letelepedés helye szerinti 
tagállamra”. E módosítás célja, minden olyan bizonytalanság kizárása, amely arra engedne 
következtetni, hogy a szolgáltatók tevékenységének ellenőrzése kizárólag a letelepedés helye 
szerinti tagállam nemzeti jogának megfelelően végezhető.

Módosítás: 7
29. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás – A letelepedés 
helye szerinti tagállam általános 

kötelezettségei

Kölcsönös segítségnyújtás – A letelepedés 
helye szerinti tagállam általános 

kötelezettségei
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(1) Tekintettel a más tagállamban 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra, a 
letelepedés helye szerinti tagállam más 
tagállamok kérésére tájékoztatást nyújt a 
területén letelepedett szolgáltatókról, és 
különösen igazolja, hogy valamely 
szolgáltató az ı területén telepedett le, és –
tudomása szerint – tevékenységét nem 
jogellenes módon gyakorolja.

(1) Tekintettel a más tagállamban 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra, a 
letelepedés helye szerinti tagállam más 
tagállamok kérésére tájékoztatást nyújt a 
területén letelepedett szolgáltatókról, és 
különösen igazolja, hogy valamely 
szolgáltató az ő területén telepedett le, és –
tudomása szerint – tevékenységét nem 
jogellenes módon gyakorolja.

(2) A letelepedés helye szerinti tagállam 
elvégzi a valamely másik tagállam által kért 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat, és a másik 
tagállamot az eredményekről, illetve adott 
esetben a megtett intézkedésekről 
tájékoztatja. Ennek során az illetékes 
hatóságok a saját tagállamukban rájuk 
ruházott hatáskör mértékéig járnak el. Az 
illetékes hatóságok dönthetnek az egyes 
egyedi esetekben foganatosítandó
legmegfelelőbb intézkedésekről annak 
érdekében, hogy a másik tagállam 
kérelmének eleget tegyenek.

(2) A letelepedés helye szerinti tagállam 
elvégzi a valamely másik tagállam által kért 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat, és a másik 
tagállamot az eredményekről, illetve adott 
esetben a megtett intézkedésekről 
tájékoztatja. Ennek során az illetékes 
hatóságok a saját tagállamukban rájuk 
ruházott hatáskör mértékéig járnak el. Az 
illetékes hatóságok dönthetnek az egyes 
egyedi esetekben foganatosítandó
legmegfelelőbb intézkedésekről annak 
érdekében, hogy a másik tagállam 
kérelmének eleget tegyenek.

(3) Amennyiben a letelepedés helye szerinti 
tagállam ténylegesen tudomást szerez 
valamely – a területén letelepedett és más 
tagállamokban szolgáltatásokat nyújtó –
szolgáltató által tanúsított bármilyen olyan
magatartásról vagy konkrét cselekményről, 
amely – tudomása szerint – a személyek 
egészségét vagy biztonságát vagy a 
környezetet súlyosan károsíthatná, erről a 
lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja 
az összes többi tagállamot és a Bizottságot.

(3) Amennyiben a letelepedés helye szerinti 
tagállam ténylegesen tudomást szerez 
valamely – a területén letelepedett és más 
tagállamokban szolgáltatásokat nyújtó –
szolgáltató által tanúsított bármilyen 
szolgáltatásokra vagy bármi másra 
vonatkozó illegális magatartásról vagy 
konkrét cselekményről, amely – tudomása 
szerint – a személyek egészségét vagy 
biztonságát vagy a környezetet súlyosan 
károsíthatná, erről a lehető legrövidebb id
őn belül tájékoztatja az összes többi 
tagállamot és a Bizottságot.

Indokolás

Fontos, hogy a letelepedés helye szerinti tagállam tájékoztassa a többi tagállamot a területén 
letelepedett szolgáltató által elkövetett bármilyen olyan cselekményről, amely kárt okozott a 
személyek egészségére és biztonságára vagy a környezetre nézve. Ezenkívül ez a módosítás 
részben visszaállítja a Parlament első olvasatbeli álláspontját, figyelembe veszi a szolgáltató
egyéb lehetséges törvénytelen tevékenységét, különösen ami a be nem jelentett munkavállalók 
és a kényszervállalkozók problémáját illeti.
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Módosítás: 8
30. cikk

A letelepedés helye szerinti tagállam által 
gyakorolt felügyelet a szolgáltató

ideiglenesen másik tagállamba való
költözése esetén

A letelepedés helye szerinti tagállam által 
gyakorolt felügyelet a szolgáltató

ideiglenesen másik tagállamba való
költözése esetén

(1) A 31. cikk (1) bekezdésében nem 
foglalt esetekben a letelepedés helye 
szerinti tagállam biztosítja, hogy a 
követelményeinek való megfelelés 
felügyelete a nemzeti jogában előírt 
felügyeleti jogkörrel összhangban 
történjék, különösen a szolgáltató
letelepedésének helyén végzett felügyeleti 
intézkedések révén.

(1) A letelepedés helye szerinti tagállam 
felelős a területén letelepedett szolgáltatók 
ellenőrzéséért, különösen a szolgáltató
letelepedésének helyén végzett felügyeleti 
intézkedések révén.

(2) A letelepedés helye szerinti tagállam 
nem tartózkodhat a területén a felügyeleti 
vagy végrehajtási intézkedések 
meghozatalától azzal az indokkal, hogy a 
szolgáltatást másik tagállamban nyújtották, 
vagy a szolgáltatás más tagállamban 
okozott kárt.

(2) A letelepedés helye szerinti tagállam 
nem tartózkodhat a területén a felügyeleti 
vagy végrehajtási intézkedések 
meghozatalától azzal az indokkal, hogy a 
szolgáltatást másik tagállamban nyújtották, 
vagy a szolgáltatás más tagállamban 
okozott kárt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség 
nem teszi kötelezővé a letelepedés helye 
szerinti tagállam számára, hogy a 
szolgáltatásnyújtás szerinti tagállam 
területén ténymegállapító szemléket és 
ellenőrzéseket végezzen. Az ilyen 
szemléket és ellenőrzéseket – a letelepedés 
helye szerinti tagállam hatóságainak 
kérelmére, a 31. cikkel összhangban –
annak a tagállamnak a hatóságai végzik, 
ahol a szolgáltató ideiglenesen működik.

törölve

Indokolás

A közigazgatási együttműködésről szóló fejezet módosításai tiszteletben tartják a Tanács által 
felállított új struktúrát, amely lehetővé teszi a letelepedés helye szerinti tagállamok és a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállamok feladatainak és kötelezettségeinek világos 
elhatárolását. Emellett a módosítás visszaállítja a Parlament első olvasatban elfogadott 
módosítását. Így a Parlament álláspontja az, hogy a letelepedés helye szerinti tagállam felel
ős a területén letelepedett szolgáltató felügyeletéért, és az intézkedést nem utasíthatja vissza 
azzal az indokkal, hogy a szolgáltatást más tagállamban nyújtották.
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Módosítás: 9
31. cikk

A szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállam 
által gyakorolt felügyelet a szolgáltató

ideiglenesen másik tagállamba való
költözése esetén

A szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállam 
által gyakorolt felügyelet a szolgáltató

ideiglenesen másik tagállamba való
költözése esetén

(1) A 16. vagy 17. cikk értelmében 
alkalmazható nemzeti követelmények 
tekintetében a szolgáltatásnyújtás helye 
szerinti tagállam felelős a szolgáltató által a 
területén végzett tevékenység 
felügyeletéért. A közösségi joggal 
összhangban a szolgáltatásnyújtás helye 
szerinti tagállam:

(1) A szolgáltatásnyújtás helye szerinti 
tagállam felelős a szolgáltató által a 
területén végzett tevékenység 
felügyeletéért. A közösségi joggal 
összhangban a szolgáltatásnyújtás helye 
szerinti tagállam:

a) minden szükséges intézkedést megtesz 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
szolgáltató megfeleljen a szolgáltatási 
tevékenység nyújtására való jogosultságra 
és annak gyakorlására vonatkozó
követelményeknek;

a) minden szükséges intézkedést megtesz 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
szolgáltató megfeleljen a szolgáltatási 
tevékenység nyújtására való jogosultságra 
és annak gyakorlására vonatkozó
követelményeknek;

b) elvégzi a szolgáltatás felügyeletéhez 
szükséges szemléket, ellenőrzéseket és 
vizsgálatokat.

b) elvégzi a szolgáltatás felügyeletéhez 
szükséges szemléket, ellenőrzéseket és 
vizsgálatokat, beleértve a letelepedés helye 
szerinti tagállam által kérteket is.

(2) Az (1) bekezdésben említettektől eltérő
követelmények tekintetében, ha egy 
szolgáltató szolgáltatásnyújtás céljából 
ideiglenesen egy másik tagállamba 
költözik anélkül, hogy ott letelepedne, a 
(3) és (4) bekezdésnek megfelelően ennek 
a tagállamnak az illetékes hatóságai részt 
vesznek a szolgáltató felügyeletében.

törölve
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(3) A letelepedés helye szerinti tagállam 
kérelmére a szolgáltatásnyújtás helye 
szerinti tagállam illetékes hatóságai minden 
szükséges szemlét, ellenőrzést és 
vizsgálatot elvégeznek annak érdekében, 
hogy biztosítsák a letelepedés helye szerinti 
tagállam helyett a hatékony felügyeletet.
Ennek során az illetékes hatóságok a saját 
tagállamukban rájuk ruházott hatáskör 
mértékéig járnak el. Az illetékes hatóságok 
dönthetnek az egyedi esetekben 
foganatosítandó legmegfelelőbb 
intézkedésekről annak érdekében, hogy a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
kérelmének eleget tegyenek.

(3) Amikor a letelepedés helye szerinti 
tagállam azt kéri, a szolgáltatásnyújtás 
helye szerinti tagállam illetékes hatóságai 
minden szükséges szemlét, ellenőrzést és 
vizsgálatot elvégeznek annak érdekében, 
hogy biztosítsák a letelepedés helye szerinti 
tagállam helyett a hatékony felügyeletet.
Ennek során az illetékes hatóságok a saját 
tagállamukban rájuk ruházott hatáskör 
mértékéig járnak el. Az illetékes hatóságok 
dönthetnek az egyedi esetekben 
foganatosítandó legmegfelelőbb 
intézkedésekről annak érdekében, hogy a 
letelepedés helye szerinti tagállam 
kérelmének eleget tegyenek.

(4) A szolgáltatásnyújtás helye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai szemlét, 
helyszíni ellenőrzést és vizsgálatot saját 
kezdeményezésükre is végrehajthatnak, ha 
a szemle, az ellenőrzés vagy vizsgálat 
megkülönböztetéstől mentes és arányos, 
továbbá nem az áll hátterében, hogy a 
szolgáltató más tagállamban telepedett le.

(4) A szolgáltatásnyújtás helye szerinti 
tagállam illetékes hatóságai szemlét, 
helyszíni ellenőrzést és vizsgálatot csak 
akkor hajthatnak végre, ha a szemle, az 
ellenőrzés vagy vizsgálat 
megkülönböztetéstől mentes és arányos, 
továbbá nem az áll hátterében, hogy a 
szolgáltató más tagállamban telepedett le.

Indokolás

A közigazgatási együttműködésről szóló fejezet módosításai tiszteletben tartják a Tanács által 
felállított új struktúrát, amely lehetővé teszi a letelepedés helye szerinti tagállamok és a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállamok feladatainak és kötelezettségeinek világos 
elhatárolását. Emellett a módosítás visszaállítja a Parlament első olvasatban elfogadott 
módosítását. Ily módon a Parlament álláspontja szerint a letelepedés helye szerinti tagállam 
felelős a területén letelepedett szolgáltatók felügyeletéért, a szolgáltatásnyújtás helye szerinti 
tagállam pedig olyankor végez ellenőrzést, amikor az ő területén történik szolgáltatásnyújtás.

Módosítás: 10
39. cikk

Kölcsönös értékelés Kölcsönös értékelés

(1) A tagállamok …-ig* jelentést nyújtanak 
be a Bizottságnak, amely az alábbi 
rendelkezésekben meghatározott 
információkat tartalmazza:

(1) A tagállamok …-ig* jelentést nyújtanak 
be a Bizottságnak, amely az alábbi 
rendelkezésekben meghatározott 
információkat tartalmazza:

a) 9. cikk (2) bekezdés, engedélyezési 
rendszerek;

a) 9. cikk (2) bekezdés, engedélyezési 
rendszerek;
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b) 15. cikk (5) bekezdés, értékelendő
követelmények;

b) 15. cikk (5) bekezdés, értékelendő
követelmények;

c) 25. cikk (3) bekezdés, több ágazatot 
átfogó tevékenységek.

c) 25. cikk (3) bekezdés, több ágazatot 
átfogó tevékenységek.

(2) A Bizottság továbbítja az (1) 
bekezdésben előírt jelentéseket a 
tagállamok számára, amelyek a 
kézhezvételtől számított hat hónapon belül 
minden jelentésre vonatkozóan benyújtják 
észrevételeiket. Ugyanezen időszakban a 
Bizottság ezekről a jelentésekről konzultál 
az érdekelt felekkel.

(2) A Bizottság továbbítja az (1) 
bekezdésben előírt jelentéseket a 
tagállamok számára, amelyek a 
kézhezvételtől számított hat hónapon belül 
minden jelentésre vonatkozóan benyújtják 
észrevételeiket. Ugyanezen időszakban a 
Bizottság ezekről a jelentésekről konzultál 
az érdekelt felekkel.

(3) A Bizottság a jelentéseket és a 
tagállamok észrevételeit benyújtja a 40. 
cikk (1) bekezdésében említett 
bizottságnak, amely észrevételeket tehet.

(3) A Bizottság a jelentéseket és a 
tagállamok észrevételeit benyújtja a 40. 
cikk (1) bekezdésében említett 
bizottságnak, amely észrevételeket tehet.

(4) Bizottság a (2) és (3) bekezdésben el
őírt észrevételek figyelembevételével …-
ig** összefoglaló jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
adott esetben mellékelve a további 
kezdeményezésekre vonatkozó javaslatokat 
is.

(4) A Bizottság a (2) és (3) bekezdésben el
őírt észrevételek figyelembevételével …-
ig** összefoglaló jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
adott esetben mellékelve a további 
kezdeményezésekre vonatkozó javaslatokat 
is.

(5) A tagállamok legkésőbb ...***-ig 
jelentést nyújtanak be a Bizottságnak
azokról a nemzeti követelményekről, 
amelyek alkalmazása a 16. cikk (1) 
bekezdésének harmadik albekezdése és a 
16. cikk (3) bekezdésének első mondata 
hatálya alá tartoznak, és megindokolják, 
hogy miért találják úgy, hogy az adott 
követelmények megfelelnek a 16. cikk (1) 
bekezdésének harmadik albekezdésében és 
a 16. cikk (3) bekezdésének első
mondatában említett követelményeknek.

(5) A tagállamok legkésőbb ...*-ig jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak azokról a 
nemzeti követelményekről, amelyek 
alkalmazása a 16. cikk (1) bekezdésének 
harmadik albekezdése és a 16. cikk (3) 
bekezdésének első mondata hatálya alá
tartoznak, és megindokolják, hogy miért 
találják úgy, hogy az adott követelmények 
megfelelnek a 16. cikk (1) bekezdésének 
harmadik albekezdésében és a 16. cikk (3) 
bekezdésének első mondatában említett 
követelményeknek.

A tagállamok ezt követően a Bizottságnak 
a követelményeik bármiféle változtatásait 
megküldik, beleértve a fent említettek 
szerinti új követelményeket és azok 
indokolását.

A tagállamok ezt követően a Bizottságnak 
a követelményeik bármiféle változtatásait 
megküldik, beleértve a fent említettek 
szerinti új követelményeket és azok 
indokolását.
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A Bizottság a megküldött követelményekr
ől tájékoztatja a többi tagállamot. Az ilyen 
megküldés nem akadályozhatja meg a 
tagállamokat abban, hogy a szóban forgó
rendelkezéseket elfogadják. A Bizottság ezt 
követően évente elemzést és 
iránymutatásokat készít e 
rendelkezéseknek az ezen irányelv 
összefüggésében való alkalmazásáról.

A Bizottság a megküldött követelményekr
ől tájékoztatja a többi tagállamot. Az ilyen 
megküldés nem akadályozhatja meg a 
tagállamokat abban, hogy a szóban forgó
rendelkezéseket elfogadják.

* Ezen irányelv hatálybalépésének id
őpontját követő három évvel.

* Ezen irányelv hatálybalépésének id
őpontját követő három évvel.

** Ezen irányelv hatálybalépésének id
őpontját követő négy évvel.

** Ezen irányelv hatálybalépésének id
őpontját követő négy évvel.

*** Ezen irányelv hatálybalépésének id
őpontját követő három évvel.

*** Ezen irányelv hatálybalépésének id
őpontját követő három évvel.

Indokolás

Ezek az „elemzések és iránymutatások” nem tesznek lehetővé előzetes értékelést vagy 
konzultációt, ami megkérdőjelezheti a Tanács és az Európai Parlament társjogalkotói 
hatáskörét. Ráadásul a közösségi jog értelmezése továbbra is az Európai Közösségek 
Bíróságának hatáskörébe tartozik. Az előadó úgy véli, hogy az Európai Bizottság bármikor 
támogatást nyújthat a tagállamoknak egy közös értékelési módszer kidolgozása céljából 
annak érdekében, hogy eleget tudjanak tenni kötelezettségeiknek és e cikk értelmében jelentést 
tudjanak benyújtani.

Módosítás: 11
41. cikk
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A Bizottság …-ig*, majd ezt követően 
háromévente átfogó jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen 
irányelv alkalmazásáról. A jelentés a 16. 
cikk (4) bekezdésének megfelelően 
különösen a 16. cikk alkalmazásával 
foglalkozik. Figyelembe veszi az irányelv 
alkalmazási köréből kizárt kérdésekre 
vonatkozó kiegészítő intézkedések 
szükségességét is. Adott esetben a 
jelentéshez mellékelni kell ezen irányelvnek 
a szolgáltatások belső piaca megvalósítása 
céljából történő módosítására vonatkozó
javaslatokat.

A Bizottság …-ig*, majd ezt követően 
háromévente átfogó jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen 
irányelv alkalmazásáról. A jelentés a 16. 
cikk (4) bekezdésének megfelelően 
különösen a 16. cikk alkalmazásával 
foglalkozik. A 38. cikkben említett 
tárgyakon kívül a jelentés figyelembe
veszi az irányelv alkalmazási köréből kizárt 
kérdésekre vonatkozó, harmonizációs 
vagy egyéb kiegészítő intézkedések 
szükségességét is.  A 16. cikk (4) 
bekezdése értelmében megvizsgálja 
továbbá a jelen irányelv által már lefedett 
tevékenységekre vonatkozó intézkedések 
harmonizálásának időszerűségét is. Adott 
esetben a jelentéshez mellékelni kell ezen 
irányelvnek a szolgáltatások belső piaca 
megvalósítása céljából történő
módosítására vonatkozó javaslatokat.

* Ezen irányelv hatálybalépését követő öt évvel. * Ezen irányelv hatálybalépését követő öt évvel.

Indokolás

A Tanács által javasolt új szöveg elfogadása mellett ez a módosítás koherenciát kíván 
biztosítani a felülvizsgálati záradék és az irányelv többi, harmonizációs intézkedéseket lehet
ővé tevő rendelkezése, pontosabban a 16. cikk (4) bekezdése és 38. cikke között. Ezen felül a 
módosítás figyelembe veszi az EK-Szerződés 47. és 95. cikkét is, amelyek kimondják, hogy a 
társjogalkotók a tagállamok azon jogi rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó intézkedéseket 
hoznak, amelyek célja a Szerződésnek megfelelően a belső piac kialakítása és működtetése.
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INDOKOLÁS

Bevezetés1.

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság által lezárt két éven át tartó vita és kemény 
munka után az Európai Parlament 2006. február 16-án első olvasatban elfogadta közös 
álláspontját.

A Parlamentben elért kompromisszum eloszlatta a félelmeket és a kételyeket, amelyeket a 
Bizottság eredeti javaslata okozott, kiküszöbölte a félreértéseket, amelyek körülvették az 
egyébként igen szerencsétlen módon „Bolkenstein irányelvnek” nevezett jogszabályt.

Így a plenáris vita idején a strasbourgi utcákat megtöltő 25 000 tüntető kedvezően fogadta a 
Parlament jelentős és radikális módosításait, amelyek a többség számára elfogadhatóvá tették a 
szöveget. A Bizottság és a Tanács a parlamenti kompromisszumot az osztrák elnökség 
megfogalmazásában „az európai demokrácia történetében döntő jelentőségű” előrelépésnek 
tekintette, amely megteremti a szolgáltatásokról szóló irányelvre vonatkozó politikai 
megegyezés alapjait. Ezzel a jogalkotási folyamattal az európai intézmények tekintetbe vették a 
szociális Európa megteremtésének szükségességét.

A Tanács a Bizottság javaslatának elfogadása óta az ír, holland, luxembourgi és brit elnökség 
idején nagyszámú technikai jellegű kiigazítást végzett. Az ez év május 29-én a 
Versenyképesség Tanácsban elért politikai egyezség, amely ellen egyik tagállam sem 
tiltakozott, az osztrák elnökség jelentős eredménye volt egy évvel az európai alkotmányról 
szóló szerződéstervezettel kapcsolatos francia népszavazás után.

A Bizottság és a Tanács elismerték, hogy a Parlament által az olyan kényes területeken elért 
kompromisszum, mint az alkalmazási kör, a származási ország elvének elvetése, a munkajog 
teljes kizárása és a nemzetközi magánjog, sőt a közigazgatási együttműködés fejezete 
rendkívül törékeny és nem célravezető újratárgyalni.

Az előadó tisztában van azzal, hogy a Tanácsban elért politikai egyezség is kiegyensúlyozott és 
törékeny kompromisszum eredménye, amely lényegét tekintve igen közel van a parlamenti első
olvasat álláspontjához. Az előadó ennek ellenére szükségesnek tartja, hogy a Parlament 
második olvasatban is foglalkozzon az irányelvvel annak érdekében, hogy a szöveg még 
egyértelműbb és jogilag megalapozottabb legyen, hogy az Európai Unió polgárainak teljes 
támogatását megkapja.

Ennek értelmében az előadó korlátozott számú módosításra tesz javaslatot az alábbi 
kulcsfontosságú területeket illetően: munkajog, a szociális szolgáltatások kizárása, 
fogyasztóvédelem, közigazgatási együttműködés, kölcsönös értékelés és felülvizsgálati 
záradék. A javasolt módosítások az árucikkekre fókuszálnak, és a koherencia érdekében 
további módosításokat tesznek szükségessé az érintett preambulumbekezdésekben.

Végül az előadó fel szeretné hívni a figyelmet a Tanács szövegében szereplő nagyszámú
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adminisztratív teherre és bürokratikus követelményre annak ellenére, hogy ebben a tekintetben 
nincs módosítási javaslat.

Az előadó igyekszik egyezségre jutni a Tanáccsal annak érdekében, hogy a lehető
leggyorsabban elfogadásra kerüljön a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv, amely valódi 
gazdasági előnyöket és új lehetőségeket fog nyújtani a vállalkozások számára magas fokú
fogyasztóvédelem biztosítása mellett.

Az előadó által javasolt módosítások2.

Munkajog, 1. cikka)

Hangsúlyozni kell, hogy a három intézmény között egyetértés van a munkajognak az irányelv 
alkalmazási köréből való kizárását illetően, beleértve a munkavállalók kiküldetését is.
Ugyanakkor ahhoz, hogy biztosítsuk az uniós polgárok lehető legnagyobb fokú támogatását, 
az előadó szerint elsődleges fontosságú néhány apróbb kiigazítás átvezetése a tanácsi 
szövegben. Így elismerve, hogy az Alapjogi Chartára való hivatkozást csak az idevágó
preambulumbekezdésben kell megtartani, az 1. cikknek szó szerint át kell vennie a Charta 28. 
cikkének megfogalmazását. Ráadásul külön figyelmet kell szentelni a nemzeti jogszabályoknak 
és gyakorlatnak, különösen azoknak, amelyek a tagállamokban a szociális partnerek közötti 
kapcsolatokra vonatkoznak.

Ebből következően a módosítás azt javasolja, hogy a Tanács szövege helyébe a „az uniós 
joggal, valamint a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban ” megfogalmazás 
lépjen, amely megfelel a Szerződésben foglaltaknak és amelyet, csakúgy mint számos, a 
közösségi munkajoggal kapcsolatos eszközt, a Charta is használ.

b) Szociális szolgáltatások. 2. cikk

A Tanács által adott jogi definíció nagyobb jogbiztonságot nyújt és elfogadhatónak tűnik.
Emellett az Európai Bizottság 2006. április 26-án elfogadott egy, az általános érdekű szociális 
szolgáltatásokról szóló közleményt, amelyet megfelelően figyelembe kell venni. Az előadó úgy 
véli, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvnek nem szabad sem elébe vágni a 
bizottsági közlemény által elindított konzultáció eredményeinek, sem prejudikálni azokat.

c) Fogyasztóvédelem, 3. cikk

Egyetértés van abban is, hogy a jelen irányelvben valódi gazdasági előnyöket kell teremteni a 
vállalkozások számára a fogyasztók védelmének erősítése mellett, akik számára kedvező lenne 
a felajánlott szolgáltatások magas színvonala és fokozottabb elérhetősége. Ebből következően 
az előadó üdvözli a Tanácsnak a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 3. cikkre vonatkozó új 
szövegjavaslatát. Ráadásul a javasolt módosítás egyensúlyt teremt, mivel biztosítja, hogy az 
EK-Szerződés 153. cikkében foglaltaknak megfelelően a jelen irányelv egyik tagállamot sem 
akadályozza meg abban, hogy összhangban a közösségi joggal szigorúbb fogyasztóvédelmi 
intézkedéseket vezessen be vagy tartson fenn.
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d) Közigazgatási együttműködés

A közigazgatási együttműködésről szóló fejezet módosításai tiszteletben tartják a Tanács által 
felállított új struktúrát, amely lehetővé teszi a letelepedés helye szerinti tagállamok és a 
szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállamok feladatainak és kötelezettségeinek világos 
elhatárolását.

Ugyanakkor szükség van néhány módosításra, amely tükrözi a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottságon belül elért átfogó kompromisszumot, amely fokozottabb lehet
őséget teremt arra, hogy a szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállam ellenőrizze a szolgáltató
tevékenységét. Ily módon a Parlament álláspontja szerint a letelepedés helye szerinti tagállam 
felelős a területén letelepedett szolgáltatók felügyeletéért, a szolgáltatásnyújtás helye szerinti 
tagállam pedig olyankor végez ellenőrzést, amikor az ő területén történik szolgáltatásnyújtás.
Emellett az előadó úgy véli, hogy a közigazgatási együttműködésről szóló fejezetnek nem 
kellene a szolgáltatókra alkalmazható jogszabályra hivatkoznia, mivel a kérdést a 16. cikk már 
elrendezte azzal, hogy elveti a származási ország elvét és új rendelkezéseket vezet be a 
szolgáltatásnyújtás szabadságáról.

e) 39 cikk (5) bekezdés, elemzések és iránymutatások a 16. cikk alkalmazásáról

A Tanács bevezet egy olyan folyamatot, amelynek során a tagállamok jelentést készítenek a 
Bizottság számára azokról a nemzeti szintű követelményekről, amelyek alkalmazása a 16 cikk 
(1) bekezdés harmadik albekezdése és a 16. cikk (3) bekezdése hatálya alá tartozik. A 
Bizottság értesíti a többi tagállamot ezekről a követelményekről és elemzéseket és 
iránymutatásokat készít a követelményeknek a jelen irányelv összefüggésében való
alkalmazásáról.

Az előadó úgy véli, hogy a közösségi jog értelmezése az Európai Közösségek Bíróságának 
hatásköre, és az értékelési folyamat nyomon követését illetően meg óhajtja őrizni az Európai 
Parlament és a Tanács intézményi jogait.

f) Felülvizsgálati záradék és harmonizációs intézkedések, 41. cikk

Az előadó elfogadja a Tanács új szövegjavaslatát. A javasolt módosítás koherenciát kíván 
biztosítani a „felülvizsgálati záradék” és az irányelv többi, harmonizációs intézkedéseket lehet
ővé tevő rendelkezése, pontosabban a 16. cikk (4) bekezdése és a 38. cikk között. Az előadó
úgy véli, hogy a jelen irányelven kívül a társjogalkotók a tagállamok azon jogi 
rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó intézkedéseket hoznak, amelyek célja a Szerződésnek 
megfelelően a belső piac kialakítása és működtetése. 

A kölcsönös értékelés eljárásai3.

Az előadó hangsúlyozni szeretné aggodalmát a tagállamok országos, regionális és helyi szintű
közigazgatására nehezedő bürokratikus terhek miatt, amelyeket a Tanács által bevezetett 
kölcsönös értékelési eljárások okoznak majd.
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Így a nagyszámú nemzeti jogszabályon kívül, amelyeket hozzá kell igazítani a jelen irányelvhez, 
a tagállamoknak be kell számolniuk a Bizottság részére engedélyezési rendszerükről (9. cikk 
(2) bekezdés), a letelepedés szabadságával kapcsolatos követelményeikről (15. cikk), valamint 
a több ágazatot átfogó tevékenységekkel kapcsolatos követelményeikről (25. cikk (3) 
bekezdés).

Ugyanakkor annak érdekében, hogy mihamarabb megszülessen a Tanáccsal kötendő
kompromisszum, az előadó úgy döntött, hogy tiszteletben tartja a tagállamok kérését és nem 
javasol olyan módosításokat, amelyek visszaállítják a Parlament első olvasatban elfogadott 
álláspontját, amely megszüntette ezt a bürokratikus terhet. Az előadó reméli, hogy ezek a 
nemzeti közigazgatást terhelő költséges követelmények legalább csökkentik a szolgáltatók 
bürokratikus terhét és adminisztratív költségeit.

A Bizottság javaslatában eredetileg szereplő kölcsönös értékelési eljárásokon kívül a Tanács 
egy új, a nemzeti követelményekkel kapcsolatos értékelési eljárást is bevezetett, amelyet a 
tagállamok a 16. cikkben foglaltak alapján előírhatnak.

Az előadó elismeri, hogy ez az új tájékoztatási kötelezettség a Tanács szövegének 
kulcsfontosságú eleme, mivel a tagállamok nemzeti követelményeikre hivatkozva 
megakadályozhatják a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtást. Következésképpen az előadó
elfogadja az átláthatóságnak ezt a feltételét, noha mindez fokozza a bürokráciát. 
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